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Jönköpings läns museum

Rapport över utförd arkeologisk undersökning
Beskrivning av undersökningsresultaten.
Inledning
Med anledning av planerna på att bebygga del av fastigheten Tunnerstad 1:21, Visingsö socken har Jönköpings läns
museum genomfört en arkeologisk utredning. Utredningen motiverades av närheten till gravfältet L1972:6015.
Beställare var Länsstyrelsen i Jönköpings län. Utredningen genomfördes i november 2019 genom sökschaktning med
grävmaskin. Ansvarig för fältarbete och rapport var Anna Ödeén. Kulturgeograf Ådel Vestbö-Franzén genomförde
kartanalysen. Båda är antikvarier på Jönköpings läns museum.
Resultat
Den kart- och arkivstudie som genomfördes av Ådel Vestbö-Franzén inför fältarbetet visade på att området på 1767
års karta bestod av ängsmark. I övrigt gjordes inga speciella iakttagelser.
Sammanlagt grävdes omkring 240 meter sökschakt. Vi hade att förhålla oss till ett 60-tal stubbar av avverkade
fruktträd (se figur 2). Ett fåtal träd stod också kvar. Dessutom fanns det låga rester av giftet DDT i marken, vilket en
miljöteknisk utredning som Jönköpings kommun genomfört visat. Därför lades den uppgrävda jorden på presenning
och jorden fylldes sedan igen i samma följd.
Matjordslagret var 0,25-0,35 meter djupt och bestod av brun humus med inslag av grus och sand. Undergrunden var
av ett väldränerat material med rödbrun grusig sand.
Vid sökschaktningen påträffades fyra nedgrävningar och fyra stolphål, dessa låg dock relativt utspritt och utan att visa
på sammanhängande förhistoriska konstruktioner som exempelvis hus (se figur 3). Då inga kol-14-analyser
genomförts går det inte att säkert fastslå ålder på anläggningarna, de innehöll dock inget recent fyndmaterial. Vi
använde oss också av metalldetektor, både före sökschaktningen samt i och intill påträffade anläggningar. Denna insats
gav endast ett recent fyndmaterial.
Trots närheten till gravfältet påträffades endast ett fåtal anläggningar som bedömdes kunde vara förhistoriska. Äldre
aktiviteter kan också ha förstörts av sentida äppelodling.
Åtgärdsförslag
Jönköpings läns museum förslår att utredningsområdet kan bebyggas utan vidare antikvariska insatser. Länsmuseet har
samrått med Länsstyrelsen angående åtgärdsförslaget.
Referenser
Lantmäteristyrelsens arkiv. Avmätning 1767. Akt: Tunnerstad nr 1-10. Lantmätare Nils Esping.
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Jönköpings läns museum

Administrativa uppgifter
IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Dnr: 196/2019
Dnr enl Lst beslut: 431-5367-2019
Rapport: 2019:48
Landskap: Småland
Län: Jönköping
Kommun: Jönköping
Socken: Visingsö
Trakt/kvarter/fastighet: Tunnerstad 1:21
Ekonomisk karta: 64E 3gS
Fornl nr:
Stad:
N: 6434536
E: 461026
Nivå – lägsta: 115 m.ö.h. -högsta: 120 m.ö.h.
UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING

Typ av exploatering: Husbyggnation
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen
Fältarbetsledare: Anna Ödeén

Ansvarig institution: Jönköpings läns museum
Fältarbete from 19 nov 2019 tom 21 nov 2019

Antal arbetsdagar i fält:
Undersökningens
omfattning

Utredd yta/m

2

Schaktad yta/m

4700

2

Schakt/löpm

Volym/m

3

240

UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT

Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg
Lämningar:

Sammansatta lämningar:

Undersökningsresultat

Sammansatta lämningar:

Anläggningar:
Totalt antal undersökta
Datering:

-gravar:

-boplatskonstruktioner:
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Figur 1. Översikt med utredningsområdet på digitala fastighetskartan blad 64E 3gS. Skala 1:10 000.
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Figur 2. Plan med schakten markerade i förhållande till fruktträd och stubbar.
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Figur 3. Plan med påträffade anläggningar.
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Figur 4-5. Ovan: Sökschaktning där dumpmassorna läggs på presenning.
Nedan: Anläggning A312, nedgrävningen med stenar. Här vid undersökning och innan schaktet utvidgades.
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Anl.nr

Lämningstyp

Beskrivning

Kommentar

281

Stolphål

Runt i plan, något svårt att se klar
begränsning, cirka 0,25 m i diam.
U-formad profil och 0,18 m djupt.
Fyllning av brun, humös, något
grusig sand. Innehöll en sten 0,15
m stor.

-

292

Stolphål

Runt i plan och 0,16 m i diam.
U-formad profil och 0,18 m djupt.
Fyllning av mörkbrun, sandig
humus.

-

298

Stolphål

Runt i plan och 0,18 m i diam.
U-formad profil och 0,2 m djupt.
Fyllning av mörkgrå, något sotig,
humös sand.

-

312

Nedgrävning

Oval i plan 1,3 x 0,9 m (Ö-V)
och 0,3 m djup. Fyllning av grå,
grusig och sandig silt med inslag
av humus. I anläggningens västra
del fanns en stenpackning av ett
15-tal till synes lagda stenar i
storleken 0,07-0,2 m. Både ﬂata
och runda stenar förekom.

Schaktet utvidgades vid denna
anläggning. Direkt ovanpå stod en stubbe
av ett fruktträd.

331

Nedgrävning

Cirka 0,7 x 0,6 m (N-S) med
något oregelbunden form. 0,18 m
djup med skålformad bottenprofil.
Fyllning av brun, humös sand med
inslag av kol och sot.

Kan höra samman med intilliggande
A338. Kan ev. röra sig om en brunnen rot.

338

Stolphål

Runt i plan och 0,18 m i diam.
Skålformad profil och 0,08 m
djupt. Fyllning av brun, humös
sand.

Kan höra samman med intilliggande A331.

355

Nedgrävning

Oval i plan 0,8 x 0,5 m (NNÖSSV) och 0,35 m djup. Fyllning av
brun, humös sand.

-

367

Nedgrävning

Rund i plan 0,4 m i diam och 0,18
m djup. Brungrå, humös sand i
fyllningen.

-

Figur 6. Anläggningstabell.

Strax intill Norra gravfältet på Visingsö planeras nya hus att
byggas. Det var närheten till järnåldersgravfältet som föranledde den arkeologiska utredningen som redogörs för i föreliggande rapport.
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